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QUESTÃO 01
As cores de tons azulados, esverdeados e violetas,
que nos remetem à água e ao gelo, são conhecidas
por
a) frias.
b) quentes.
c) primárias.
d) terciárias.

QUESTÃO 06
Como é chamado o desenhista que, ao representar
seu personagem, exagera ou simplifica alguns traços
da pessoa como o formato do rosto, o nariz, a boca e
os olhos?
a) Caricaturista
b) Cartunista
c) Ilustrador
d) Chargista
QUESTÃO 07

O assunto de que trata uma obra é o tema; a pintura
que representa uma pessoa é chamada de

A pessoa que, usando uma câmera, se dedica a criar
fotografias, com propósitos eminentemente estéticos,
pode ser considerado um artista, pois realiza seu
produto com a mesma dedicação que outro artista
audiovisual. Trata-se do

a) paisagem.
b) retrato.
c) fotografia.
d) natureza-morta.

a) pintor.
b) fotógrafo.
c) cineasta.
d) desenhista.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 08

A técnica de impressão bastante usada com tecidos,
em peças como camisetas e bandeiras, é a

No teatro de bonecos, os bonecos que possuem um
corpo de tecido, vazio, que o manipulador veste na
mão, encaixando os dedos na cabeça e nos braços
para movimentá-los, são os/as:

QUESTÃO 02

a) xilografia.
b) serigrafia.
c) litografia.
d) grafitagem.
QUESTÃO 04
Uma ópera é uma peça teatral musicada, interpretada
por uma orquestra, enquanto os atores/cantores
representam e cantam no palco, na maioria das vezes,
em italiano. É exemplo de coro de óperas:
a) canção para dois solistas.
b) canção para um grupo numeroso de solistas.
c) canção para três solistas.
d) fragmento instrumental que precede a ópera.
QUESTÃO 05

a) bonecos-de-vara.
b) marionetes.
c) bonecos-de-fio.
d) fantoches.
QUESTÃO 09
A estrutura sobre a qual são conduzidas as
representações teatrais em uma casa de espetáculos
éo
a) bastidor.
b) palco.
c) camarim.
d) cenário.

O tipo de linha que indica um movimento envolvente,
que vai do centro para fora ou o contrário, é a linha
a) horizontal.
b) reta.
c) espiral.
d) inclinada.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Atualmente filmes como Batman & Superman são
grandes líderes de público no mundo, porém,
originalmente, esses personagens faziam parte de

As formas que possuem comprimento e largura são
chamadas de bidimensionais. Em qual das alternativas
a seguir temos um exemplo de objeto bidimensional?
a) Uma piscina.
b) Uma escultura.
c) Um campo de futebol.
d) Uma caixa de sapatos.
QUESTÃO 14

Disponível em: <jovemnerd.com.br>

a) quadrinhos.
b) mangás.
c) livros.
d) caricaturas.

Uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou
gravado sobre um suporte que não é normalmente
previsto para essa finalidade, como o exemplo abaixo,
é chamada de

QUESTÃO 11
As pessoas fazem objetos e figuras em cerâmica
desde os tempos mais antigos. Muitos dos objetos que
se modelam têm uma finalidade prática, uma utilidade:
servem para guardar sementes e grãos, para
transportar água, para cozinhar os alimentos no fogo e
para muitas outras tarefas da vida cotidiana. A
cerâmica é conhecida também como a arte

Disponível em: <historiadasartesvisuais.blogspot.com.br>

a) pintura.
b) textura.
c) caligrafia.
d) grafite.
QUESTÃO 15
A manifestação artística contemporânea composta por
elementos organizados em um ambiente, que pode ter
caráter efêmero ou ser desmontada e recriada em
outro local, recebe o nome de

Disponível em: < https://goo.gl/8PWRwD >

a) da colagem.
b) do barro.
c) da marcenaria.
d) plumária.
QUESTÃO 12
O som ou o conjunto de sons que auxilia a enfatizar as
cenas ou as emoções dos atores chama-se de

a) instalação.
b) cinema.
c) pop art.
d) teatro.
QUESTÃO 16
A radiação que se propaga em linha reta, atravessa o
vazio, os corpos transparentes e os corpos opacos, e
aparece visível aos olhos é a
a) sombra.
b) luz.
c) cor.
d) textura.

a) iluminação.
b) sonoplastia.
c) figurino.
d) adereços.
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QUESTÃO 17
Como é chamado o desenho que se espelha na forma
de elementos da realidade, vistos previamente?
a) Desenho figurativo.
b) Desenho de criação.
c) Desenho abstrato.
d) Desenho de memória.
QUESTÃO 18
A conformidade de tamanho, forma e posição entre as
partes de um todo, como a que você vê abaixo, é
conhecida como

Disponível em: <artflorir.com.br>

a) simetria.
b) tridimensionalidade.
c) arco.
d) abóboda.
QUESTÃO 19
A arte tridimensional que representa ou ilustra
imagens plásticas em relevo total ou parcial é a
a) pintura.
b) fotografia.
c) escultura.
d) textura.
QUESTÃO 20
Que nome damos a obra artística que é feita
colocando-se sobre um suporte materiais muito
variados como pedaços de papel, folhas de árvores e
tecidos?
a) Colagem.
b) Fotomontagem.
c) Tangram.
d) Mosaico.
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